
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło-
szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, 
aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu po-
kłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali 
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”.

Łk 24, 46-53
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TYGODNIK PARAF I I  MATKI  BOZEJ  BOLESNEJ
w Jawiszowicach  -  Os ied le  B rzeszcze

Niedzielne espresso Niedzielne espresso z Proboszczemz Proboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Ryszard Kapuściński opowiada o przymusie podróżowania; kiedy 
pobędzie dłużej w jakimkolwiek miejscu, nudzi się, zaczyna choro-
wać, musi jechać dalej.

Wstępując do nieba, Jezus wskazuje na dom ostateczny, cel naszego 
życia, miejsce, do którego zdążamy; pomagając w jego osiągnięciu, 
„uzbraja mocą z wysoka”.

„Wszędzie czuję się jak w domu, chociaż [a raczej ponieważ] nie 
ma  takiego miejsca, które mógłbym nazwać swoim domem” – wyz-
naje Zygmunt Bauman.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

ks. Eugeniusz Burzyk

Gdzie jest i jak wygląda niebo?
Nie jest bujaniem w niebieskich obłokach, nic nie robieniem czy za-
żywaniem wyrafinowanych przyjemności. Niebo to wspólnota życia 
i miłości z Trójcą Świętą, Maryją i wszystkimi zbawionymi (zob. J 
14, 1-14). Nie jest konkretnym miejscem w czasie i przestrzeni, ale 
stanem. Niebo jest tam, gdzie jest wszechobecny Bóg. Święty Paweł 
napisał: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 
Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (zob. Dz 17, 27-28).



Przypominamy  Przypominamy  
o poprawnym parkowaniuo poprawnym parkowaniu
Po raz kolejny przypominamy o poprawnym parko-
waniu na naszym parafialnym parkingu. Samochód 
powinien być zaparkowany w ten sposób, by nie nisz-
czyć krzewów. Większość przypadków, jak te przed-
stawione na zdjęciach, to nie jest przypadkowe naje-
chanie, ale świadome miażdżenie roślin. Dodatkowo 
niszczy je ciepło, zmieszane z różnymi substancjami, 
które jeszcze przez długi czas po zaparkowaniu wy-
dobywa się z silnika oraz innych elementów samo-
chodu. W kilku miejscach jest poważnie uszkodzony 
płot, a ostatnio przez nieodpowiednie parkowanie 
został zniszczony słup, podtrzymujący tablicę infor-
macyjną. Na skutek uderzenia tablica częściowo się 
rozpadła i jest w naprawie. W ciągu 7 lat istnienia 
nowego ogrodzenia jeszcze nikt nigdy nie przyznał 
się do jego nieświadomego uszkodzenia, mimo iż 
w tym czasie naprawialiśmy je ok. 30 razy. Niektóre 
naprawy były bardzo kosztowne, wiązały się z wy-
mianą poszczególnych pól ogrodzenia. Co jakiś czas 
zdarza się, że na parking wjeżdża duży ciężarowy 
samochód, prawie w pełni obciążony, który jest tam 
pozostawiony przez całą noc. Niejednokrotnie zo-
stają po nim olejowe plamy, które trudno usunąć. 
Nasz parking jest dla samochodów osobowych, nie 
jest przystosowany do autobusów czy samocho-
dów ciężarowych. Równocześnie przypominamy, 
że parking parafialny sięga aż do chodnika przy ul. 
Turystycznej. Jeżeli nadal będą niszczone rośliny, 
płot i jego elementy, to trzeba będzie podjąć zdecy-
dowane działania. Jednym z nich może być ogrodze-
nie całego terenu należącego do parafii [aż do ul. 
Turystycznej] i otwieranie go dla samochodów jedy-
nie w godzinach Mszy Świętych, nabożeństw, adora-
cji i pracy kancelarii parafialnej. Jest to rozwiązanie 
ostateczne, którego wolelibyśmy uniknąć.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na cele cha-
rytatywne.

 2. W środę – 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa 
czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, które odprawiać będziemy bezpośrednio 
przed Mszą wieczorną. W tym dniu pamiętamy 
w naszych modlitwach o wszystkich dzieciach.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. Spowiedź w godz. 17.00-18.00.

 4. W piątek – 3 czerwca, po Mszy św. wieczornej, 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
Czcicieli NSPJ i Rodziny Radia Maryja.

 5. W sobotę – 4 czerwca, od godz. 9.00, odwiedzi- 
ny chorych parafian. Zgłaszamy ich w zakrystii 
po Mszy Świętej lub w godzinach urzędowania 
kancelarii.

 6. W przyszłą niedzielę – 5 czerwca, po Mszy św.  
o 7.00, w kaplicy w dolnym kościele, będzie mia-
ła miejsce comiesięczna zmianka różańcowa. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy także osoby, 

które chciałyby wstąpić do Róż Różańcowych. 
Natomiast o godz.14.00 Msza Święta dla dzieci 
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.

 7. Przy stolikach z prasą do nabycia poświęcone 
różańce z krzyżem św. Benedykta, które chronią 
przed niebezpieczeństwami duchowymi oraz fi-
zycznymi.

 8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Obozowa (prawa 
strona) i Liliowa. Ofiary można wpłacać w za-
krystii, w kancelarii i na konto. Dziękujemy miesz- 
kańcom ulic: Obozowa (lewa strona), Jaśmino-
wa, Storczykowa, Irysowa i Dworcowa za ofia-
ry złożone w ubiegłym tygodniu.

 9. Dziękujemy za złożone ofiary na prowadzone pra- 
ce remontowe. Za tydzień do puszek będziemy 
składać ofiary na pracę duszpasterską i ewan-
gelizacyjną naszej diecezji.

 10. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed-
południowych] zapraszamy do parafialnej ka-
wiarni na kawę, herbatę i domowe ciasto.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 29 maja
  7.00 † Józefa Firlej
  8.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla ojca Rafała z okazji rocznicy 
urodzin i święceń kapłańskich

10.00 † Genowefa Kubasiowska w 6 r. śmierci
11.30 † Małgorzata Albin w 3 r. śmierci
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla Piotra z okazji 50. urodzin

PONIEDZIAŁEK – 30 maja
  6.30 † Bogusława Baran
  6.30 † Krzysztof Iwaszko
18.00 † Zenon Habrajski w 5 r. śmierci
18.00 † Halina Urbańczyk w 11 r. śmierci z mę- 

żem Wiesławem w 8 r. śmierci oraz 
rodzicami i teściami

WTOREK – 31 maja
  6.30 † Maria Mitoraj-Papla
18.00 † Krystyna Brożek w 3 r. śmierci
ŚRODA – 1 czerwca
  6.30 † Mariusz Dziedzic
  6.30 † Stanisław Kozieł
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: dzięk- 
czynna za otrzymane łaski z prośbą o bło- 
gosławieństwo Boże i opiekę MB dla 
Marii z okazji urodzin; † za zmarłych 
polecanych naszej modlitwie w wypo-
minkach rocznych; † Stefania Karcz; 
† Jadwiga Wróbel; † Adam Głowacki; 

† Kazimierz Szymla; † Józef Krawczyk; 
† Jadwiga Pszczelińska; † Janina Le-
nik; † Bogusława Korczyk

CZWARTEK – 2 czerwca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Stanisław Tobiczyk
18.00  Za żywych i zmarłych członków Para-

fialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Janina i Wacław Bober z rodzicami
PIĄTEK – 3 czerwca
  6.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z proś- 

bą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
MB dla ks. Grzegorza Pydycha z okazji 
16. rocznicy święceń kapłańskich

  6.30  O ulgę w cierpieniu i łaskę zdrowia dla 
chorych, których co miesiąc odwie- 
dza ks. Tomasz

18.00 † Grzegorz Bednarczyk
18.00 † Jarosław Górnicki
SOBOTA – 4 czerwca
  6.30 † Stanisław Chrapek w 2 r. śmierci
  6.30 † Krzysztof Iwaszko
  6.30 † Maria Mitoraj-Papla
18.00 † Benedykt Zapała

NIEDZIELA – 5 czerwca
  7.00 † Stanisław Kozieł
  8.30 † Kazimierz Lasota z rodzicami  

i teściami
10.00 † Stanisława Bocheńska
11.30 † Józefa Firlej
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Stanisław Piskorski

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na czerwiec 2022KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA – intencja na czerwiec 2022
Intencja powszechna: Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez kon-
kretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności. 
Intencja parafialna: O świętość rodzin, które mieszkają w naszej parafii.


